ข่าวประชาสัมพันธ์
(23 พฤษภาคม 2559)
ออริจิน้ สวนกระแสรุกตลาดอสังหาฯ ไตรมาส 2 เปิ ดตัวคอนโดใหม่
“นอตติง้ ฮิลล์ สุขุมวิท – แพรกษา” วิวทะเล – แม่ นา้ มูลค่ าโครงการกว่ า 1.3 พันล้ าน เริ่ม 1.09 ลบ.
บริ ษัท ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน) หรื อ ORI เดิ นหน้ำรุกตลำดอสังหำฯ ไตรมำส 2 เตรี ยมเปิ ดตัวคอนโดมิ เนียม
ใหม่ “นอตติ้ งฮิ ลล์ สุขมุ วิ ท-แพรกษำ” สวนกระแสเศรษฐกิ จ ชูจุดขำย “คอนโดสถำปัตยกรรมสไตล์องั กฤษ วิ วสูงแบบ
360 องศำแห่งแรก เห็นทะเล-แม่น้ำ ใกล้รถไฟฟ้ำสำยสีเขี ยว” จับกลุ่มหนุ่มสำวเรี ยลดีมำนด์ทีม่ ี กำลังซื ้อ ในรำคำเริ่ มต้น
เพียง 1.09 ล้ำนบำท ก่อนเล็งจัดงำน Pre-Sales เสนอโปรโมชัน่ สุดพิเศษ รับส่วนลด 10,000 บำท สำหรับลูกค้ำที จ่ อง
ภำยในงำนทันที พร้อมเปิ ดสำนักงำนขำยให้สมั ผัสและชมห้องตัวอย่ำงแล้วตัง้ แต่เดื อนพฤษภำคมนี ้
คุณพีระพงศ์ จรู ญเอก ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ภายใต้ ช่ ือ
หลักทรั พย์ “ORI” เปิ ดเผยว่า จากแนวโน้ มตลาดอสังหาริมทรัพย์ภายหลังจากหมดมาตรการของภาครัฐฯ ยังคงมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่มีการผลักดันให้ เกิดการลงทุนโครงสร้ างพื ้นฐานต่างๆ
รวมถึงสถานการณ์การเมืองที่มีความชัดเจนมากขึ ้น และอัตราดอกเบี ้ยในปัจจุบนั ที่อยูใ่ นอัตราที่ต่า ได้ เอื ้อประโยชน์ให้
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอ่ จากนี ้ยังมีแนวโน้ มการเติบโตที่ดีขึ ้น โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมเกาะแนวรถไฟฟ้าส่วน
ต่อขยายต่างๆ ทังการก่
้
อสร้ างเส้ นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีมว่ งที่ไปยังบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และส่วนต่อขยาย
จากสถานีออ่ นนุชมายังแบริ่ง และล่าสุดโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายจากสถานีแบริ่ง-สมุทรปราการที่คาด
ว่าจะแล้ วเสร็จและเปิ ดให้ บริ การทังระบบภายในปี
้
พ.ศ.2563 ได้ ชว่ ยให้ พื ้นที่รอบๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวใน
ทุกๆ ด้ าน ทาให้ มีโครงการคอนโดมิเนียมหลายโครงการเปิ ดขายและได้ รับการตอบรับที่ดีและมียอดขายในอัตราค่อนข้ าง
สูงหลายโครงการ
ล่าสุด ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ ได้ เตรี ยมเปิ ดตัวโครงการคอนโดมิเนียม High Rise แห่งแรกบนถนนแพรกษา ภายใต้ ชื่อ
Notting Hill Sukhumvit-Praksa (นอตติ ้ง ฮิลล์ สุขมุ วิท-แพรกษา) เป็ นคอนโดมิเนียมแบบ Modern Boutique สูง 35 ชัน้
จานวน 980 ยูนิต ขนาดพื ้นที่เริ่มต้ นที่ 23-40 ตารางเมตร ในราคาเริ่มต้ นเพียง 1.09 ล้ านบาท มูลค่าโครงการกว่า 1,300
ล้ านบาท
โครงการนอตติ ้ง ฮิลล์ สุขมุ วิท-แพรกษา เป็ นคอนโดมิเนียมสูง 35 ชัน้ แห่งแรกบนถนนแพรกษา ซึง่ เปิ ดรับวิวมุมสูงได้
อย่างไร้ สิ่งกีดขวาง สามารถมองเห็นทิวทัศน์อนั สวยงามได้ แบบ 360 องศา ทังท้
้ องทะเล แม่น ้า และท้ องฟ้า สอดคล้ องกับ
แนวความคิด "ใช้ ชีวิตให้ ตา่ ง อย่างเหนือชัน"้ ได้ อย่างดีเยี่ยม โดดเด่นด้ วยสถาปัตยกรรมสไตล์องั กฤษ พร้ อมการบริการ
แบบโรงแรมและสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน เพื่อรองรับความต้ องการและตอบโจทย์การใช้ ชีวิตของผู้อยู่อาศัย อาทิ
Lifestyle Fitness, Pool Terrace, Co-working space, Double English Rooftop Garden พร้ อมสนามบาส นอกจากนี ้

ยังเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางใกล้ รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีแพรกษา เพียง 650 เมตร เชื่อมต่อสถานีอโศกแค่
30 นาที ใกล้ ห้างสรรพสินค้ าโรบินสันและบิก๊ ซี ใกล้ แหล่งงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู รองรับกับความต้ องการของกลุม่
ลูกค้ าวัยหนุม่ สาวที่เป็ นเรี ยลดีมานด์และมีกาลังซื ้อหรื อผู้ที่ต้องการที่อยูอ่ าศัยที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของตนเองทดแทนการ
เช่าอพาร์ ทเม้ นท์หรื อหอพักในพื ้นที่
โดยประชากรในจังหวัดสมุทรปราการมีรายได้ หลักจากภาคอุตสาหกรรม ซึง่ ในปัจจุบนั มีรายได้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัด (GPP: Gross Provincial Product) กว่า 6.5 แสนล้ านบาท ซึง่ สูงเป็ นลาดับที่ 4 ของประเทศ (ตามสถิตใิ นปี 25542557)
ล่าสุดบริ ษัท เตรี ยมจัดงาน Pre-Sales เป็ นครัง้ แรก ในวันที่ 18 มิถนุ ายน 2559 พร้ อมนาเสนอโปรโมชัน่ สุดพิเศษ รับฟรี !!
ส่วนลดเงินสดมูลค่า 10,000 บาท เมื่อจ่ายเงินจองและทาสัญญาภายในงานรับสิทธิ์ในการผ่อนชาระ 0% 10 งวด
(เงื่อนไขเป็ นไปตามบริ ษัทกาหนด) ลูกค้ าที่ต้องการเป็ นเจ้ าของคอนโดมิเนียมสไตล์องั กฤษสามารถเข้ าร่วมงานและชม
ห้ องตัวอย่าง ณ. สานักงานขายโครงการ “นอตติ ้งฮิลล์ สุขมุ วิท-แพรกษา” หรื อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
098562900 หรื อ www.origin.co.th
“จากแนวโน้ มของการขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 1-2 ปี นี ้ มีการขยายตัวมากพอสมควร โดยเฉพาะในทาเลที่
ใกล้ สถานีรถไฟฟ้า ซึง่ ปั จจุบนั ราคาที่ดนิ ตามแนวรถไฟฟ้ามีการปรับตัวสูงขึ ้นตามลาดับ ทาให้ กลุม่ บริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์หลายเจ้ าหันมาให้ ความสนใจกันเป็ นอย่างมากโดยบริษัทเล็งเห็นช่องว่างทางการตลาด
และจาก
นโยบายของบริษัทที่เน้ นการพัฒนาโครงการในทาเลที่คแู่ ข่งมองข้ าม เช่น ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า พื ้นที่แหล่งอุตสาหกรรม
ซึง่ มองว่าเป็ นกลุม่ ผู้บริโภคที่เป็ นเรี ยลดีมานด์และมีกาลังซื ้อ ต้ องการที่พกั อาศัยที่มีความสะดวกสบายในการเดินทาง ใช้
เวลาไม่มากในการเดินทางเข้ าสูต่ วั เมือง และอยูใ่ นช่วงราคาที่ไม่สงู มากเกินไปประกอบกับ ในพื ้นที่ตามแนวถนน
แพรกษายังมีสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการใช้ ชีวิตประจาวันค่อนข้ างมากทังร้้ านสะดวกซื ้อ ห้ างสรรพสินค้ าโรบินสัน
และไฮเปอร์ มาร์ เก็ต เช่น บิ๊กซี มีการเดินทางที่สะดวกสบายจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง –
สมุทรปราการ ที่คาดว่าจะเปิ ดให้ บริการทังระบบภายในปี
้
พ.ศ.2563 และโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล สุวรรณภูมิ –
แพรกษา – สุขมุ วิท ที่คาดว่าจะสามารถเปิ ดให้ บริการได้ ในปี พ.ศ.2564 – 2565 ทาให้ ถนนแพรกษาเป็ นอีกทาเลสาหรับ
โครงการที่อยูอ่ าศัยในอนาคตที่คาดว่าจะมีการขยายตัวค่อนข้ างมากอย่างแน่นอน ทาให้ บริ ษัทมัน่ ใจเป็ นอย่างมากว่า
โครงการนอตติ ้ง ฮิลล์ สุขมุ วิท-แพรกษา จะได้ รับการตอบรับจากลูกค้ าเป็ นอย่างดี” นายพีระพงศ์ กล่าว

